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BEVEZETÉS 

1. A helsinki székhelyű Európai Vegyianyag-ügynökséget (a továbbiakban: az Ügynökség 

vagy ECHA) az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 hozta létre. Az 

Ügynökség fő feladata, hogy biztosítsa az emberi egészség és a környezet magas szintű 

védelmét, valamint a vegyi anyagok szabad mozgását a belső piacon, és egyúttal javítsa a 

versenyképességet és az innovációt. Az Ügynökség támogatja a vegyi anyagokkal kapcsolatos 

veszélyek felmérésének alternatív vizsgálati módszereit is2

A MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZATOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK 

. 

2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók 

közvetlen tesztelését, valamint az Ügynökség felügyeleti és kontrollrendszereiben 

alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez adott esetben 

kiegészül más ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a vezetői teljességi 

nyilatkozatok elemzésével. 

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

3. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke alapján a Számvevőszék 

ellenőrizte a következőket: 

a) az Ügynökség éves beszámolója, amely a 2014. december 31-én véget ért pénzügyi évre 

vonatkozó pénzügyi kimutatásokból3 és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből4

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége. 

 áll, 

és 

                                                      

1 HL L 396., 2006.12.30., 1. o. 

2 Az Ügynökség hatáskörét és tevékenységeit a II. melléklet foglalja össze, tájékoztató jelleggel. 

3 Ezek a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi kimutatás, a nettó 
eszközállomány változásainak kimutatása, a számviteli politika meghatározó alapelveinek 
összefoglalása és további magyarázatok. 

4 Ezek a költségvetési eredménykimutatásból és a költségvetési eredménykimutatás 
mellékletéből állnak. 
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A vezetés felelőssége 

4. A vezetés felelőssége az Ügynökség éves beszámolójának elkészítése és valós bemutatása, 

valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége5

a) Az Ügynökség éves beszámolója tekintetében a vezetés felelősségi körébe tartozik: az – akár 

csalásból, akár tévedésből eredő lényeges hibáktól mentes – pénzügyi kimutatások elkészítését 

és valós bemutatását lehetővé tévő belső kontrollrendszer kialakítása, megvalósítása és 

fenntartása; a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályok

: 

6

b) A vezetés felelőssége a mögöttes tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége, illetve a gondos 

pénzgazdálkodás elveinek követése tekintetében abban áll, hogy ki kell alakítania, meg kell 

valósítania és fenn kell tartania egy olyan eredményes és hatékony belső kontrollrendszert, 

amely megfelelő felügyelettel és alkalmas intézkedésekkel képes megakadályozni a 

szabálytalanságokat és csalásokat, illetve szükség esetén jogi eljárásokkal képes visszaszerezni a 

tévesen kifizetett vagy felhasznált pénzösszegeket. 

 

alapján megfelelő számviteli politika megválasztása és alkalmazása; és a körülményeknek 

megfelelően ésszerű számviteli becslések készítése. Az igazgató hagyja jóvá az Ügynökség éves 

beszámolóját azután, hogy a számvitelért felelős tisztviselő az összes rendelkezésre álló 

információ alapján egy olyan kísérő nyilatkozattal egyetemben elkészítette azt, amelyben a 

tisztviselő többek között kijelenti, hogy ésszerű bizonyossággal rendelkezik afelől, hogy a 

beszámoló minden lényeges szempontból valós és hű képet ad az Ügynökség pénzügyi 

helyzetéről. 

Az ellenőr felelőssége 

5. A Számvevőszék feladata, hogy ellenőrzése alapján megbízhatósági nyilatkozatot készítsen az 

Európai Parlament és a Tanács számára7

                                                      

5 Az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 328., 2013.12.7., 42. o.) 39. 
és 50. cikke. 

 az éves beszámoló megbízhatóságára és a mögöttes 

6 A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályok 
a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (IFAC) által kibocsátott Nemzetközi Költségvetési 
Számviteli Standardokra (IPSAS), illetve adott esetben a Nemzetközi Számviteli Standard 
Testület (IASB) által kibocsátott Nemzetközi Számviteli Standardokra (IAS)/Nemzetközi Pénzügyi 
Beszámolási Standardokra (IFRS) támaszkodnak. 

7 Az 1271/2013/EU rendelet 107. cikke. 



4 

ADB057213HU04-15PP-CH052-15APCFIN-RAS-ECHA_2014-TR.docx 2015.9.8. 

tranzakciók jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan. A Számvevőszék az IFAC nemzetközi 

ellenőrzési standardjai és etikai kódexe, valamint a legfőbb ellenőrző intézményeknek az INTOSAI 

által elfogadott nemzetközi standardjai szerint végzi ellenőrzését. Ezek a standardok megkövetelik, 

hogy a Számvevőszék az ellenőrzést úgy tervezze meg és végezze el, hogy ésszerű bizonyosságot 

szerezhessen arról, hogy az Ügynökség éves beszámolója nem tartalmaz lényeges hibákat és az 

alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek. 

6. Az ellenőrzés olyan eljárásokat foglal magában, amelyek révén ellenőrzési bizonyíték szerezhető 

a beszámolóban szereplő összegekről és információkról, valamint a mögöttes tranzakciók 

jogszerűségéről és szabályszerűségéről. Az eljárások kiválasztása az ellenőrnek egy arra irányuló 

kockázatelemzés alapján kialakított szakmai megítélésétől függ, hogy milyen valószínűséggel 

fordulhat elő – akár csalás, akár tévedés okozta – lényeges hiba a beszámolóban, illetve az Európai 

Unió jogi keretei által meghatározott követelményektől való lényeges eltérés az annak alapjául 

szolgáló tranzakciókban. Az említett kockázatértékeléskor az ellenőr mérlegeli a szervezetnek a 

beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollmechanizmusait, 

valamint a mögöttes tranzakciók jogszerűségének és szabályszerűségének biztosítása céljából 

alkalmazott felügyeleti és kontrollrendszereit, és a körülményeknek megfelelő ellenőrzési eljárásokat 

alakít ki. Az ellenőrzés része továbbá az alkalmazott számviteli politika megfelelőségének, a 

számviteli becslések ésszerűségének és a beszámoló általános bemutatásának értékelése. E jelentés 

és a megbízhatósági nyilatkozat elkészítése során a Számvevőszék az Unió költségvetési rendelete8

7. A Számvevőszék úgy véli, hogy az összegyűjtött ellenőrzési bizonyítékok elégségesek és 

megfelelőek megbízhatósági nyilatkozata megalapozásához. 

 

208. cikke (4) bekezdésének megfelelően figyelembe vette a független külső ellenőr által az 

Ügynökség beszámolóira nézve végzett ellenőrzési tevékenységet. 

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

8. A Számvevőszék véleménye szerint az Ügynökség éves beszámolója minden lényeges 

szempontból híven és pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős 

tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a 2014. december 31-i 

pénzügyi helyzetet, a tárgyévi gazdasági események eredményét és a pénzforgalmat. 

                                                      

8 Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (HL L 298., 2012.10.26., 
1. o.). 
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Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről 

9. A Számvevőszék véleménye szerint a 2014. december 31-én véget ért évre vonatkozó éves 

beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek. 

10. A Számvevőszék véleményei függetlenek az alábbi megjegyzésektől. 

MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL 

11. A költségvetés felhasználási aránya 2014-ben az előző évhez képest javult. A lekötött 

előirányzatok 2014-re való átvitele a III., IV. és V. cím (Operatív kiadások) tekintetében 

8,5 millió euró (35%) volt (2013: 10,6 millió euró, azaz 46%). Az átviteleket elsősorban a 

következők indokolták: a tervezett informatikai fejlesztési projektek (4,5 millió euró) 

többéves jellege, a 2014-ben megrendelt, de az év végéig még el nem készült és ki nem 

fizetett fordítások költsége (0,5 millió euró), és azok a vegyianyag-értékelések, melyeknek 

jogszabályi határideje 2015-re esik (1,9 millió euró). Az Ügynökség egyik új tevékenységéhez, 

a biocid termékekről szóló rendelet9 végrehajtásához kapcsolódó eljárások kiadásait elvben 

fedezniük kellett az e termékek nyilvántartásba vételekor befizetett regisztrációs díjaknak10

AZ ELŐZŐ ÉVI MEGJEGYZÉSEK HASZNOSULÁSA 

. 

A 2014-ben beszedett díjak azonban csak e kiadások 17%-át fedezték, a fennmaradó részt 

pedig az Uniónak (6,3 millió euró) és az EFTA-országoknak (0,2 millió euró) az Ügynökség 

költségvetéséhez való hozzájárulásából finanszírozták. 

12. Az I. melléklet

 

 áttekintést ad az előző év számvevőszéki megjegyzései nyomán tett 

helyesbítő intézkedésről. 

 

                                                      

9 Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete (HL L 167., 2012.6.27., 1. o.). 

10 Az 528/2012/EU rendelet 80. cikke (3) bekezdésének a) pontja. 
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A jelentést 2015. szeptember 8-i luxembourgi ülésén fogadta el a Milan Martin CVIKL 

számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara. 

 a Számvevőszék nevében 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 elnök 
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I. melléklet 

Az előző évi megjegyzések hasznosulása 

 

Év A Számvevőszék megjegyzése 
A helyesbítő intézkedés állapota 

(végrehajtva/folyamatban/végrehajtan
dó/n.a.) 

2013 

Az előző évhez hasonlóan a költségvetés-felhasználási arányok 2013-ban kielégítőek voltak az I. és 
a II. cím tekintetében. A III., IV. és V. cím (Operatív kiadások) alatt szereplő előirányzatokból a 
2014-re átvitt lekötött előirányzatok (10,6 millió euró) 46%-os aránya ugyan továbbra is nagy volt, 
ám ezt – elsősorban – a következők indokolták: a tervezett informatikai fejlesztési projektek 
(6,3 millió euró) többéves jellege, a 2013-ban megrendelt, de az év végéig még el nem készült 
fordítások költsége (1,3 millió euró), és azok a vegyianyag-értékelések, melyeknek jogszabályi 
határideje 2014. február volt (1,7 millió euró). 

n.a. 

2013 

A 2013-ra vonatkozó bizonyossági nyilatkozatában az ECHA ügyvezető igazgatója úgy nyilatkozott, 
hogy ésszerű bizonyossággal bír arra nézve, hogy az erőforrásokat a gondos pénzgazdálkodás 
elveivel összhangban, a kijelölt célokra használták fel, valamint hogy a működő kontrolleljárások 
biztosítják a szükséges garanciákat a mögöttes tranzakciók jogszerűségét és szabályszerűségét 
illetően. A nyilatkozathoz ugyanakkor fenntartást is csatoltak, mivel az Ügynökségnek nincsen 
felhatalmazása tagállami szintű ellenőrzések vagy vizsgálatok elvégzésére, s ezért nem tudja 
megerősíteni, hogy az Európai Unió piacán csak olyan bejegyzett vagy engedélyezett vegyi 
anyagokat és termékeket forgalmaznak, amelyekért díjat fizettek az Ügynökségnek. 

n.a. 
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II. melléklet 

Európai Vegyianyag-ügynökség 

(Helsinki) 

Hatáskör és tevékenységek 

A Szerződésből 
eredő uniós 
hatáskör 

Információgyűjtés 
− Az ECHA alapító rendeletének, a REACH-rendeletnek (1907/2006/EK 

rendelet) a jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
114. cikke. 

Az Ügynökség 
hatásköre 
(az 
1907/2006/EK 
európai 
parlamenti és 
tanácsi rendelet 
(az ún. REACH-
rendelet), az 
anyagok és 
keverékek 
osztályozásáról, 
címkézéséről és 
csomagolásáról 
szóló 
1272/2008/EK 
tanácsi rendelet 
(az ún. CLP-
rendelet), az 
528/2012/EU 
európai 
parlamenti és 
tanácsi rendelet 
(a biocid 
termékekről szóló 
rendelet), 
valamint a 
649/2012/EU 
európai 
parlamenti és 
tanácsi rendelet 
(előzetes 
tájékoztatáson 
alapuló 
jóváhagyás) 
meghatározása 
szerint) 

Célok 
− A REACH-rendelet és a CLP-rendelet célja, hogy biztosítsa az emberi 

egészség és a környezet magas szintű védelmét, egyúttal javítsa a 
versenyképességet és az innovációt, mozdítsa elő a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos veszélyek felmérésére szolgáló alternatív vizsgálati 
módszereket, valamint biztosítsa az anyagok szabad mozgását a belső 
piacon (a REACH-rendelet 1. cikkének (1) bekezdése, a CLP-rendelet 
1. cikke). 

− Az ECHA-t azzal a céllal hozták létre, hogy irányítsa és bizonyos esetekben 
végrehajtsa a REACH-rendelet műszaki, tudományos és adminisztratív 
elemeit, biztosítsa ezen feladatok uniós szintű összhangját (a REACH-
rendelet 75. cikke), és hogy kezelje a vegyi anyagok osztályozásával és 
címkézésével kapcsolatban a CLP-rendeletből adódó feladatokat. 

Feladatok 
− Befogadja a vegyi anyagok regisztrációját és a kapcsolódó dokumentációt, 

ellenőrzi a dokumentáció hiánytalanságát (a REACH-rendelet II. címe). 
− Kezeli a regisztrációra vonatkozó kérdéseket és döntéseket hoz az 

adatmegosztással kapcsolatos vitás kérdésekben (a REACH-rendelet 
III. címe). 

− Megvizsgálja a regisztrációs dokumentációt abból a szempontból, hogy 
összhangban van-e a REACH-rendelettel, illetve az abban foglalt vizsgálati 
javaslatokat, és összehangolja a vegyi anyagok értékelésének folyamatát (a 
REACH-rendelet VI. címe). 

− Feldolgozza az arra vonatkozó javaslatokat, hogy mely különösen veszélyes 
anyagok kerüljenek felvételre az engedélyezési eljárásba való lehetséges 
bevonásra jelölt anyagok jegyzékébe, és ajánlásokat tesz arra, hogy ezen 
anyagok közül egyeseket felvegyenek az engedélyezési listára, valamint 
kezeli az engedélyezési kérelmeket (a REACH-rendelet VII. címe). 

− Feldolgozza a korlátozás alá kerülő anyagokkal kapcsolatos dokumentációt 
(a REACH-rendelet VIII. címe). 

− Olyan adatbázis(oka)t hoz létre és tart fenn, amelyek tartalmazzák a 
valamennyi regisztrált anyagra vonatkozó információkat, és egyes adatokat 
az interneten nyilvánosan hozzáférhetővé tesz (a REACH-rendelet 77. és 
119. cikke). 
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− Szakmai és tudományos útmutatókat és eszközöket bocsát rendelkezésre (a 
REACH-rendelet 77. cikke, a CLP-rendelet 50. cikkének (2) bekezdése, illetve 
a biocid termékekről szóló 528/2012/EU rendelet értelmében). 

− Azokban a vegyi anyagokkal kapcsolatos kérdésekben, amelyek a 
hatáskörébe tartoznak és amelyeket a REACH- és a CLP-rendelettel 
összhangban elé terjesztenek, a lehető legjobb tudományos és szakmai 
tanácsokkal látja el a tagállamokat és az uniós intézményeket (a REACH-
rendelet 77. cikkének (1) bekezdése, a CLP-rendelet 50. cikkének 
(1) bekezdése). 

− Hozzá érkeznek be az osztályozásról és címkézésről szóló bejelentések, 
nyilvános osztályozási és címkézési jegyzéket tart fenn, kezeli az alternatív 
névre irányuló kérelmeket és feldolgozza az anyagok harmonizált 
osztályozására és címkézésére vonatkozó javaslatokat (CLP). 

− A biocid termékekről szóló 528/2012/EU rendelet 2013. szeptember 1-jei 
hatályba lépése óta végrehajtja a rendelet alapján rá háruló szakmai és 
tudományos feladatokat. 

− Az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyásról szóló 649/2012/EU 
rendelet (PIC-rendelet) 2014. március 1-jei hatályba lépése óta végrehajtja 
a rendelet alapján rá háruló feladatokat. 

Irányítás Igazgatóság 
Tagállamonként egy-egy képviselő, akiket a Tanács nevez ki, a Bizottság által 
kinevezett legfeljebb hat képviselő, akik között három, az érdekelt feleket 
képviselő személy is szerepel szavazati jog nélkül, valamint két, az Európai 
Parlament által kinevezett független személy. (a REACH-rendelet 79. cikke). 
Feladatok 
A REACH-rendelet 78. cikke, valamint az ügynökségekre vonatkozó pénzügyi 
keretszabályzat: főként az éves és a többéves munkatervek, a végleges 
költségvetés, az általános beszámoló és a belső eljárási szabályok elfogadása, 
valamint az ügyvezető igazgató kinevezése és fölötte fegyelmi jogkör 
gyakorlása. Ezenkívül a fellebbezési tanács és a bizottsági tagok kinevezése. 
Ügyvezető igazgató 
Feladatok 
A REACH-rendelet 83. cikke 
REACH-bizottságok 
Az Ügynökség kebelében három tudományos bizottság működik 
(kockázatértékelési, tagállami és társadalmi-gazdasági elemző). 
Feladatok 
A REACH-rendelet 77. cikke (3) bekezdésének a)–c) pontja 
BPR-bizottság (a biocid termékekkel foglalkozó bizottság) 
Az Ügynökség egy biocid termékekkel foglalkozó bizottságot is működtet 
Feladatok 
A biocid termékekről szóló rendelet 75. cikkének (1) bekezdése 
A végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős fórum 
Feladatok 
A REACH-rendelet 77. cikke (4) bekezdésének a)–h) pontja 
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Titkárság 
Feladatok 
A REACH-rendelet 77. cikke (2) bekezdésének a)–o) pontja 
Fellebbezési Tanács 
Feladatok 
A REACH-rendelet 76. cikke (1) bekezdésének h) pontja 
Külső ellenőrzés 
Európai Számvevőszék 
Belső ellenőrzés 
Az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata. 
A zárszámadás elfogadásáért felelős hatóság 
Az Európai Parlament, a Tanács ajánlása alapján (a REACH-rendelet 97. cikkének 
(10) bekezdése) 

Az Ügynökség 
rendelkezésére 
bocsátott 
erőforrások 
2014-ben (2013) 

Költségvetés (pótköltségvetésekkel együtt) 
− 113,2 (107,7) millió euró, ebből: 

− Díjakból származó bevétel: 27,2 (86,1) millió euró; 25,9 (85,8) millió 
euró az 1907/2006/EK rendelet (REACH-rendelet) alapján beszedett 
díjakból és illetékekből és 1,3 (0,3) millió euró a biocid termékekről 
szóló 528/2012/EU rendelet alapján beszedett díjakból és 
illetékekből. 

− Uniós hozzájárulás: 7,8 (8,6) millió euró, többek között a biocid 
termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU 
rendelet végrehajtására (5,1 millió euró), kiegyenlítő hozzájárulás 
(1,2 millió euró), EFTA-hozzájárulás (0,2 millió euró), valamint a 
veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. 
július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
keretében kapott hozzájárulás (1,3 millió euró). 

Létszám 2014. december 31-én 
− A létszámtervben szereplő álláshelyek száma: 495 (503) 
− Betöltött álláshelyek száma: 479, ebből 9 esetében jelenleg folyik a 

munkaerő-felvétel (468) 
− Egyéb alkalmazottak: 118 (95) (106 szerződéses alkalmazott, ebből 1 

esetében jelenleg folyik a munkaerő-felvétel, valamint 12 kirendelt nemzeti 
szakértő) 

− Teljes létszám: 587 (563), feladatok szerinti bontásban*: 
− Operatív feladatok: 78% / 458 (386); 
− Adminisztratív és támogató feladatok: 22% / 129 (177); 

*összehasonlító teljesítményértékelés (benchmarking) alapján 

Tevékenységek 
és szolgáltatások 
2014-ben (2013) 

Az ECHA munkaprogramja a következő 17 tevékenység szerint oszlik meg: 
Regisztráció, előzetes regisztráció és adatmegosztás 
− Feldolgozott regisztrációs dossziék száma: 9001 (14 839) 
− Bizalmas kezelés iránti kérelmek elvégzett értékeléseinek száma: 636 (860) 

(kezdeti és végső) értékelés, amelyből 67 (198) elutasító határozat 
− Beérkezett új megkeresések száma: 1000 (1903) 



 4 

ADB057213HU04-15PP-CH052-15APCFIN-RAS-ECHA_2014-TR.docx 2015.9.8. 

− Adatmegosztási vitákkal kapcsolatban kiadott határozatok száma: 5 (11) 
− Azon anyagok száma, amelyekről az Ügynökség információt tett közzé (a 

bizalmas információ kivételével): 12 888 (10 561) 
Értékelés 

− Befejezett megfelelési vizsgálatok száma: 283 (637) 
− Vizsgálati javaslatokra vonatkozó végleges határozatok száma: 204 (111) 
Kockázatkezelés 
− A jelölt anyagok jegyzékébe való lehetséges felvételre jelölt vegyi anyagok 

száma: 10 (13) 
− Az engedélyezési listára való felvételre javasolt vegyi anyagok száma: 1 (1) 
− Korlátozás alá kerülő anyagokkal kapcsolatos, bizottsági határozat céljából 

benyújtott dokumentációk száma: 4 (2) 
− Beérkezett engedélyezési kérelmek száma: 19 (8) 
− A jelölt anyagok jegyzékében szereplő és árucikkekben megtalálható 

anyagokról szóló bejelentések száma: 14 (93) 
Osztályozás és címkézés 
− Beérkezett, osztályozással és címkézéssel kapcsolatos bejelentések száma: 

6,4 millió bejelentés több mint 125 000 anyagra (ezek közül több mint 
118 000 szerepel a nyilvánosságra hozott bejelentésekben) 

− Az egységes osztályozással és címkézéssel kapcsolatban beérkezett 
javaslatok száma: 44 (29) 

− Keverékekben lévő vegyi anyagok alternatív nevére irányuló kérelmek 
száma: 28 (28) 

Tanácsadás és segítségnyújtás 
− Az ECHA információs szolgálata által megválaszolt kérdések száma: 7628 

(5975) 
− Kiadott új útmutatók száma: 10 (1) 
− Aktualizált útmutatók és helyesbítések száma: 9 (3) aktualizált útmutató és 

8 (4) helyesbítés 
Tudományos informatikai eszközök 
− A biocid termékek nyilvántartásának (R4BP) két új verziója: üzembe 

helyezés 2014-ben 
− SPC szerkesztő kifejlesztése és üzembe helyezése a biocidekkel kapcsolatos 

strukturált SPC-k engedélyezésének támogatásához 
− A PIC-rendeletet támogató új rendszer, az ePIC időben történő üzembe 

helyezése a 2015-re vonatkozó bejelentések kezeléséhez 
− A jelenlegi terjesztési rendszer kibővítése a biocidekre vonatkozó, illetve a 

PIC adatokra is, valamint az operatív hatékonyság elérése érdekében 
történő korszerűsítése 

− Chesar 2 termék (2.3-as verzió): a frissített változat üzembe helyezése 
− A Dynamic Case ügykezelő platform elindítása, amely az év végéig már 17 

REACH és CLP folyamatot támogatott 
− Az Odyssey két új verziójának üzembe helyezése 
− Az ECM-DEP két karbantartási verziójának üzembe helyezése 
Tudományos és technikai tanácsadás uniós intézményeknek és szerveknek 
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− 2014 októberében sikeres tematikus tudományos műhelytalálkozó 
szervezése a nanoanyagokkal kapcsolatos kockázatértékelésben jelentkező 
szabályozási kihívásokról 

− Közzétettük az ECHA 2. jelentését a REACH-rendelet 117. cikkének 
(3) bekezdése alapján az állatkísérletek alternatíváinak alkalmazásáról 

− Az ECHA nanoanyagokkal kapcsolatos 2. éves munkatervének aktualizálása 
− A nanoanyagokkal foglalkozó munkacsoport két ülést tartott 
− A REACH-rendelet mellékleteinek felülvizsgálatakor hozzájárulás a Bizottság 

munkájához a nanoanyagokkal kapcsolatos konkrét követelmények 
tekintetében 

− Az ECHA és a JRC jelentést tett közzé „Awareness of non-animal methods for 
the assessment of chemicals – View to promote non-animal testing and 
alternative methods” (A vegyi anyagok vizsgálatakor nem állatokon végzett 
kísérletek ismertetése – Vélemény a nem állatokon végzett, alternatív 
vizsgálati módszerek elterjesztése érdekében) címmel 

− Hozzájárulás az OECD tesztelési útmutatójának és stratégiáinak (IATA) 
kidolgozásához, különösen a bőr- és szemirritáció/marás, a 
bőrszenzibilizáció, a genotoxicitás, a hormonháztartást zavaró anyagok, a 
reprodukciós toxicitás, valamint a vízi és szárazföldi ökotoxicitás területén. 

A bizottságok és a fórum 
− A tagállamok bizottsága által egyhangúan elfogadott megállapodások 

száma: 149 (155) 
− A kockázatértékelési bizottság által kiadott vélemények száma: 88 (41) 
− A társadalmi-gazdasági elemzőbizottság által kiadott vélemények száma: 34 

(3) 
Fellebbezési Tanács 
− Benyújtott fellebbezések száma: 18 (22) 
− A fellebbezésekről hozott döntések száma: 16 (8) 
Kommunikáció 
− Az érdekelt feleknek rendezett 3 szakmai esemény: 

o 2 szakmai nap az érdekelt feleknek 
o műhelytalálkozó az akkreditált érdekelt felek részvételével 

− 8 webinárium 2060 résztvevővel 
− 264 (250) fordítás 
− 1 481 986 látogató járt összesen 4 430 136 alkalommal a honlapon 
− 61 (53) kiadvány 
− 21 sajtóközlemény kiadása, 49 médiainterjú szervezése 
− 57 hírfutár, e-News értesítők, hírlevelek 
− 1136 twitterüzenet, 51 közzététel a Facebookon és 38 közzététel a LinkedIn 

oldalon 
Együttműködés 
− Tudományos és technikai együttműködés az OECD-vel (pl. IUCLID) és 

társügynökségekkel (Ausztrália, Kanada, Japán és az USA), valamint 
technikai segítségnyújtás a Bizottság nemzetközi tevékenységeihez (pl. a 
vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének az ENSZ égisze alatt 
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működő globálisan harmonizált rendszere, a GHS). 
Vezetőség 
− Az igazgatási és irányítási rendszerek folyamatos fejlesztése és 

tökéletesítése 
− ISO 9001 tanúsítás megszerzése 
Pénzügy, beszerzés és számvitel 
− Szigorú költségvetési és készpénztartalék-gazdálkodás 
− 2014-ben az ECHA – jelenlegi keretszerződései keretében (548 

szerződés/megbízás), illetve beszerzési eljárások révén (188 szerződés) – 
tudományos, informatikai, kommunikációs és adminisztratív 
szolgáltatásokat nyújtott. Külön említendő, hogy az Ügynökség sikeresen 
lezárta az új keretszerződések érdekében szervezett nyílt közbeszerzési 
eljárásait a következő területeken: nyelvi képzés, az ECHA IQMS tanúsítása 
az ISO 9001:2008 szabvány szerint, folyószámlával kapcsolatos banki 
szolgáltatások, valamint projektet indított el a beszerzések és a szerződések, 
valamint az ezekkel kapcsolatos pénzügyi folyamatok kezelésének 
hatékonyabbá tételéhez. 

− Azoknak a vállalatoknak a száma, amelyek kkv-státuszát ellenőrizték: 271 
(516) 

Humánerőforrások és adminisztratív szolgáltatások 
− 22 (27) kiválasztási eljárás véglegesítése; 62 (87) munkatárs (ideiglenes és 

szerződéses alkalmazott) felvétele 
Információs és kommunikációs technológia 
− A HRMS első moduljainak elindítása 
− Teljesen átalakított dokumentumkezelő rendszer alkalmazása 
Biocidek 
− 2094 biocidekkel kapcsolatos kérelem (új hatóanyagra vonatkozó kérelem, 

megújítás vagy felülvizsgálat, termékek uniós engedélyezése) feldolgozása 
és továbbítása a tagállamokhoz 

− 4 adatmegosztási vitában megoldás született 
− Hatóanyag-beszállítók kérelmeinek elbírálása és az elismert beszállítók 

listájának karbantartása: 1 határozat 
− Technikai egyenértékűség megállapítására irányuló kérelmek elbírálása: 7 

határozat 
− A hatóanyagok kémiai hasonlóságának értékelése: 1 eset 
PIC 
− 5289 bejelentés feldolgozása  

Forrás: Az Ügynökségtől származó melléklet. 
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AZ ÜGYNÖKSÉG VÁLASZA 
 
 

11. Az ECHA értékeli a Számvevőszék következtetését, és továbbra is figyelmet fordít arra, hogy elkerülje az 

átvitelek indokolatlan alkalmazását. 

Igaz az állítás, hogy a biocid termékekről szóló rendeleten (BPR) alapuló 2014. évi kérelmek után befolyt díjak 

csak kis részben fedezték az Ügynökség kapcsolódó költségeit. A Bizottság eredeti feltevése, miszerint az 

Ügynökség nagyrészt önfinanszírozó lesz, tévesnek bizonyult, mivel a nemzeti és uniós díjak befizetése a 

nemzeti kérelmek és kölcsönös elismerési eljárások felé tolódott a biocid termékek uniós engedélyezésének 

rovására. 

A Bizottság időközben többször is lefelé módosította a díjakra vonatkozó becsléseit, és most elismeri, hogy 

szükség van egy folyamatos, éves szintű uniós támogatásra, amely elegendő az ECHA legtöbb, díjaktól 

független tevékenységének fedezéséhez. A Bizottság egy független vizsgálatot is kezdeményezett, amelynek 

eredményei a tervek szerint biztosítják majd a szükséges adatokat a díjrendeletnek a BPR által előírt, 2015. évi 

felülvizsgálatához. 
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